Izvješće o matičnoj djelatnosti Arheološkog muzeja u Zagrebu
Voditeljica matične djelatnosti : Jacqueline Balen, viši kustos
U okviru matične djelatnosti tijekom 2012. godine nastavljen je nadzor te pomoć pri
preventivnoj zaštiti arheološke građe u nekoliko muzejskih institucija (D. Doračić, voditelj
Odjela za konzervaciju i restauraciju). Tako je u Galeriji grada Krapine temeljem službenog
dopisa od 19.10.2012. ur. br. 2058/2012 izvršeno mjerenje mikroklimatskih uvjeta u
izložbenom podrumskom prostoru. Izmjerene vrijednosti bile su 60% relativne vlažnosti
zraka uz 17°C. Kako je preporučena vrijednost za stabiliziranu arheološku metalnu građu
maksimalnih 50% relativne vlažnosti zraka, preporučeno je kontinuirano korištenje higrotermometra te prema potrebi isušivača zraka. Također je preporučeno da vrijeme izlaganja u
navedenom prostoru bude do kraja travnja 2013. godine (radi uobičajenog povišenja relativne
vlažnosti zraka tijekom ljetnih mjeseci).
U sklopu projekta usklađivanja djelatnosti konzervatorsko-restauratorskih radionica sa
suvremenim europskim standardima proveden je stručni nadzor načina obrade te
opremljenosti u restauratorskoj radionici Muzeja Međimurja u Čakovcu te mikroklimatskih
uvjeta u izložbenim prostorima i čuvaonicama. Pregledom građe i prostora ustanovljeno je da
je većina predmeta u stabilnom stanju, no niti u jednom od prostora ne postoji monitoring
mikroklimatskih uvjeta, iako je u izložbenim prostorima prisutna određena kontrola pomoću
isušivača zraka. U radionici se samo djelomično obrađuje arheološka građa, a opremljenost
radionice je nedostatna i omogućuje samo osnovne restauratorske zahvate na keramici uz
eventualne estetske zahvate na građi izrađenoj od ostalih materijala.
Također je pružena pomoć muzejima bez restauratorske radionice (Gradskom muzeju
Vukovar i Muzeju Moslavine u Kutini) pri restauriranju i aktivnoj stabilizaciji ugrožene
arheološke građe.
Za potrebe stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar rađene su kopije arheološke građe iz
fundusa Muzeja, a također su stručni djelatnici Pretpovijesnog, Antičkog i Srednjovjekovnog
odjela pomagali pri odabiru građe za stalni postav u GMV.
Tijekom godine pružana je i stručna i/ili pravna pomoć na zahtjev pojedinih muzeja u vezi s
arheološkim iskopavanjima, dokumentiranjem ili izlaganjem arheološke građe (telefonski i
odlascima na teren):
 voditeljica Odjela za dokumentaciju A. Solter i J. Balen boravile su u Šibeniku
(Muzej grada Šibenika) radi pomoći i savjeta oko izrade terenske muzejske
dokumentacije;
 pomoćnica ravnateljice V. Herak i J. Balen boravile su u Vinkovcima radi razgovora o
tekućim problemima arheološke struke u muzejima (na poziv Muzejske udruge
Istočne Hrvatske)
 boravak u Malome Lošinju (savjetodavna pomoć kolegama iz Lošinjskog muzeja)

